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Definisi “Serikat Pekerja” 
 

Sebuah serikat pekerja/buruh adalah sebuah organisasi yang 

berdasarkan pada keanggotaan pekerja di berbagai bentuk 

pekerjaan, perdagangan, dan profesi. Organisasi tersebut 

harus bebas, terbuka, independen, demokratis, dan 

bertanggung jawab.  

 

Fungsi Versus Peran 
 

“Fungsi” berarti pekerjaan/kerja/tugas yang harus dilakukan oleh serikat pekerja. 

 

“Peran” mengacu pada wilayah pengaruh serikat pekerja. 

 

Fungsi Serikat Pekerja 
 

Tujuan utama sebuah serikat pekerja adalah 

keterwakilan anggota-anggotanya di tempat kerja dan di 

masyarakat yang lebih luas, untuk melindungi dan 

membela hak-hak dan kepentingan mereka, dan untuk 

meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Sebagai 

sebuah organisasi, serikat pekerja berusaha untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi ini melalui proses dialog 

dan negosiasi. 

 

Untuk mencapai tujuan ini, serikat pekerja memiliki fungsi-fungsi berikut, yang 

dinyatakan dalam hukum: 

 

a. Menjadi pihak yang terlibat dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) , 

dan dalam penyelesaian perselisihan industrial. 

b. Mewakili pekerja/buruh dalam urusan-urusan yang terkait dengan 

ketenagakerjaan di tingkat lembaga. 

c. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dan menegakkan keadilan dan 

hukum. 

 

 

MEMAHAMI  

SERIKAT PEKERJA 
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d. Menjadi sebuah struktur yang menyalurkan aspirasi-aspirasi anggota-anggotanya 

melalui pembelaan terhadap hak-hak dan kepentingan anggota-anggotanya. 

e. Menjadi pihak yang terlibat dalam aksi pemogokkan yang sesuai dengan hukum. 

f. Mewakili para pekerja/buruh dalam hal kepemilikan saham dalam sebuah 

perusahaan. 

 

Selain dari hukum tersebut, kebanyakan serikat pekerja menetapkan sendiri fungsi-fungsi 

mereka di dalam Konstitusi dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga mereka. Hal 

ini mencakup intervensi-intervensi di bidang ekonomi, seperti pendirian koperasi, dan 

keikutsertaan dalam pembuatan kebijakan di tingkat pemerintah nasional dan lokal, 

misalnya. 

 

Peran Serikat Pekerja  
 

Wilayah pengaruh serikat-serikat pekerja telah meluas seiring 

dengan berjalannya waktu.    Awal permulaan gerakan serikat pekerja 

hanya terfokus pada isu-isu yang terkait dengan perburuhan atau 

pekerjaan. Sekarang ini, terjadi tumpang tindih dalam hal fungsi dan 

peran serikat pekerja, karena wilayah pengaruh serikat pekerja 

terkait secara langsung dengan fungsi-fungsi intinya. 

 

Waktu telah melihat perkembangan lima peran serikat pekerja 

yang umum tetapi penting, yaitu wilayah-wilayah dimana mereka 

dapat memberikan pengaruh mereka, meskipun daftarnya tidak tanpa 

batas. Wilayah-wilayah yang dimaksud adalah:  

 

1. Peran Keterwakilan – Fungsi utama sebuah serikat pekerja 

adalah untuk mewakili orang-orang dalam pekerjaannya, tetapi mereka juga memiliki 

peran yang lebih luas dalam membela kepentingan-kepentingan anggota mereka.  

 

2. Peran Pendidikan – Serikat-serikat pekerja juga memiliki peran pendidikan yang 

penting, menyelenggarakan kursus-kursus untuk anggota-anggota mereka mengenai 

berbagai macam bidang yang luas, menguatkan organisasi dan anggota-anggotanya, 

dan mendidik masyarakat mengenai hak-hak pekerja dan isu-isu perburuhan.  

 

3. Peran Pelayanan – Serikat pekerja memberikan beragam manfaat yang lain. 

Misalnya, beberapa serikat pekerja menawarkan nasehat hukum profesional secara 

gratis mengenai masalah-masalah perburuhan. Serikat-serikat yang lain memberikan 

manfaat keanggotaan, seperti fasilitas kredit dan hibah pendidikan. Yang lain 

memberikan layanan informasi yang terbuka bagi masyarakat mengenai hak-hak 

pekerja dan isu-isu perburuhan, seperti brosur mengenai hak-hak buruh migran, 

sistem jaminan sosial, dll. 

 

4. Peran Regulasi – Hampir setiap perbaikan di tempat kerja, dan di bidang perburuhan, 

kondisi kerja – misalnya undang-undang kesetaraan upah, undang-undang kesehatan 
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dan keamanan yang lebih baik, dan kewajiban hukum untuk membayar kompensasi 

atas PHK – dapat dicapai berkat tekanan-tekanan dari serikat-serikat pekerja. 

 

5. Peran Politik – Serikat pekerja secara individual dan pusat-pusatnya di tingkat 

nasional memainkan peran yang sangat penting dalam melobi pemerintah dan para 

pembuat keputusan yang lain untuk memastikan bahwa tercapainya kondisi 

ketenagakerjaan yang sebaik mungkin bagi pekerja dan rakyat. 

 

 

Apakah yang dilakukan oleh serikat pekerja? 
 

Fungsi/layanan utama yang disediakan oleh serikat pekerja kepada anggota-anggotanya 

adalah negosiasi dan keterwakilan. Terdapat pula manfaat-manfaat lain yang dapat 

diperoleh dengan menjadi anggota serikat pekerja. Umumnya, meskipun daftarnya 

terbatas, atas nama anggota-anggota mereka, serikat pekerja dapat: 

 

 Bernegosiasi untuk mereka; 

 Mewakili mereka;  

 Menawarkan informasi dan saran kepada mereka; dan  

 Menawarkan layanan keanggotaan kepada mereka 

 

 

 Negosiasi 
 

Negosiasi adalah saat dimana perwakilan-perwakilan serikat pekerja berdiskusi dengan 

pihak manajemen mengenai isu-isu yang mempengaruhi mereka yang bekerja dalam 

sebuah organisasi. Serikat pekerja mencari tahu pandangan-pandangan anggota mereka 

dan menyampaikan pandangan-pandangan ini kepada pihak manajemen. Mungkin 

terdapat perbedaan pendapat antara pihak manajemen dan anggota-anggota serikat 

pekerja. ‘Negosiasi’ berupaya menemukan solusi atas perbedaan-perbedaan ini. Proses 

ini juga dikenal sebagai ‘collective bargaining – perundingan bersama’. 

 

Di banyak tempat kerja, terdapat perjanjian formal antara serikat pekerja dan perusahaan 

yang menyatakan bahwa serikat pekerja memiliki hak untuk bernegosiasi dengan 

pengusaha. Dalam organisasi-organisasi ini, serikat pekerja dikatakan ‘diakui’ untuk 

keperluan ‘collective bargaining'. 

 

Pembayaran, jam kerja, hari libur dan perubahan-perubahan terhadap praktek-praktek 

bekerja adalah bermacam-macam isu yang dinegosiasikan. Mereka yang bekerja di 

organisasi-organisasi dimana serikat pekerjanya diakui menerima bayaran yang lebih 

baik dan memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk tumpang tindih dibandingkan 

dengan mereka yang bekerja di organisasi-organisasi dimana serikat pekerja tidak diakui. 
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 Keterwakilan 
 

Serikat pekerja juga mewakili anggota-anggota individual ketika mereka menghadapi 

masalah dalam bekerja. Apabila seorang pekerja merasa bahwa mereka diperlakukan 

secara tidak adil, ia dapat meminta perwakilan serikat pekerja untuk membantu 

menyelesaikan permasalahan tersebut dengan manajer atau pengusaha. 

 

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan 

baik, permasalahan tersebut dapat dibawa ke tribunal 

(pengadilan) industrial. Pengadilan industrial memastikan 

bahwa hukum ketenagakerjaan dilaksanakan dengan baik oleh 

pekerja dan pengusaha. Pengadilan industrial terdiri dari orang-

orang diluar tempat kerja yang mendengarkan sudut pandang 

pengusaha dan pekerja dan kemudian mengambil keputusan 

mengenai kasus tersebut. Orang-orang dapat meminta serikat 

pekerja mereka untuk mewakili mereka di pengadilan 

industrial. Kebanyakan kasus yang dibawa ke pengadilan 

industrial adalah kasus-kasus mengenai pembayaran, 

pemecatan yang tidak adil, pengurangan pegawai atau diskriminasi di tempat kerja. 

 

Serikat pekerja juga menawarkan keterwakilan hukum bagi anggota-anggotanya. 

Biasanya, hal ini untuk membantu mereka untuk memperoleh kompensasi finansial atas 

kerugian yang terkait dengan pekerjaan atau untuk membantu mereka yang telah 

mengajukan pengusaha mereka ke pengadilan. 

 

 Informasi dan saran 
 

Serikat-serikat pekerja memiliki kekayaan informasi yang 

berguna bagi mereka yang berada di tempat kerja. Mereka 

dapat memberikan saran-saran mengenai beragam isu yang 

luas seperti berapa banyak hari libur yang berhak diperoleh 

setiap tahunnya, berapa banyak bayaran yang dapat diperoleh 

apabila seorang pekerja mengambil cuti hamil, dan 

bagaimana cara untuk memperoleh pelatihan dalam 

pekerjaan. 

 

 Layanan keanggotaan 
 

Selama sepuluh tahun terakhir, serikat-serikat pekerja telah meningkatkan jenis-jenis 

layanan yang mereka tawarkan kepada anggota-anggota mereka. Layanan-layanan 

tersebut mencakup: 

 

 Pendidikan dan pelatihan – Kebanyakan serikat pekerja menyelenggarakan 

kursus-kursus pelatihan untuk anggota-anggotanya mengenai hak-hak 

ketenagakerjaa, keselamatan dan kesehatan kerja, dan isu-isu lain. Beberapa 

serikat pekerja juga membantu anggota-anggotanya yang telah meninggalkan 
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sekolah dengan tingkat pendidikan yang rendah dengan menawarkan kursus-

kursus mengenai keterampilan-keterampilan dasar, dan kursus-kursus yang 

mengarah pada kualifikasi profesional.   

 

 Bantuan hukum – Selain dari menawarkan nasehat hukum mengenai isu-isu 

ketenagakerjaan, beberapa serikat pekerja juga membantu hal-hal pribadi, seperti 

perumahan, warisan, dan hutang.  

 

 Potongan harga – Orang-orang dapat memperoleh potongan harga untuk hipotek, 

asuransi, dan pinjaman dari serikat pekerja.  

 

 Tunjangan kesejahteraan – Anggota-anggota dapat memperoleh tunjangan 

kematian dan hibah pendidikan dari serikat pekerja. 

 

 

Jadi, Mengapa Bergabung dengan Serikat Pekerja? 
 

Keanggotaan serikat pekerja bersifat sukarela. Oleh karena itu, serikat pekerja memiliki 

tanggung jawab untuk meyakinkan para pekerja bahwa keanggotaan mereka bermanfaat. 

Beberapa argumentasi untuk bergabung dengan serikat pekerja adalah: 

 

 Untuk melindungi dan memperbaiki kondisi kerja 

 Untuk melindungi diri dari ketidakadilan dan diskriminasi di tempat kerja 

 Untuk memberikan suara bagi para pekerja dalam pembuatan keputusan manajemen 

 Untuk menyatukan dan menguatkan para pekerja 
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Organisasi VERSUS Struktur 
 

 “Organisasi” berarti koordinasi orang, proses, sistem, struktur, dan kegiatan, untuk 

tujuan memberikan layanan administratif, teknis, dan perwakilan kepada anggota-anggota 

serikat pekerja.  

 

“Struktur” mengacu pada jenis, dan klasifikasi serikat pekerja yang berbeda, berdasarkan 

pola rekrutmennya, dan bidang kerja dimana keanggotaan berasal. 

 

Oleh karena itu, sebuah “struktur organisasi” terkait dengan koordinasi kegiatan-kegiatan 

dan layanan-layanan serikat pekerja melalui proses administratif dan jalur komunikasi 

yang teridentifikasi. Hal tersebut dibutuhkan untuk melaksanakan strategi-strategi 

organisasi. 

 

Dimensi Struktur Serikat Pekerja 
 

Struktur serikat pekerja memiliki empat dimensi: 

 

a) Struktur organisasi formal;  

b) Administrasi struktur; 

c) Orang-orang didalam organisasi – anggota, pengurus kantor, dan staf; dan 

d) Sistem sumber daya manusia – para pegawai dalam serikat pekerja. 

 

Keempat dimensi ini dijabarkan secara terperinci dibawah ini:   

 

A. Struktur Organisasi Serikat Pekerja 
 

Pada umumnya, struktur organisasi serikat pekerja terdiri dari: 

 

a) Beberapa lapisan 

ORGANISASI  

DAN  

STRUKTUR  

SERIKAT PEKERJA  
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b) Geografis – nasional, regional, lokal) 

c) Industri – serikat national, cabang regional, serikat pabrik) 

d) Masing-masing terkait dengan yang lainnya – secara horizontal dan vertikal 

 

 Dengan staf di berbagai departemen atau bagian, tergantung jenis kegiatan atau 

layanan organisasi; dan  

 Memiliki aturan-aturan mengenai pengambilan keputusan, dan prosedur administratif. 

 

 

Struktur organisasi serikat pekerja yang formal dipengaruhi oleh: 

 

 Besarnya 

 Cakupannya (geografi / industri) 

 Perannya 

 Kegiatan-kegiatannya 

 Wewenang dan akuntabilitasnya, dll. 

 

Ketika mendirikan sebuah serikat pekerja, struktur yang diadopsi harus merupakan 

sebuah struktur yang paling dapat mewakili kepentingan-kepentingan anggota.. 

 

B. Administrasi Serikat Pekerja 
 

“Administrasi serikat pekerja” adalah proses evaluasi, perencanaan, dan kontrol 

terhadap sumber daya serikat pekerja yang bersifat materiil dan non-materiil, untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu. Administrasi serikat pekerja merupakan sebuah 

mekanisme untuk menjalankan/mengoperasikan serikat pekerja secara efisien dan 

sistematis. 

 

Administrasi serikat pekerja merupakan sebuah mekanisme yang menggunakan proses 

demokratis dalam pengambilan keputusan. Proses yang demokratis tersebut mendorong 

partisipasi seluruh anggota. Partisipasi seluruh anggota memaksimalkan penggunaan 

sumber daya dengan baik, dan memastikan implementasi rencana-rencana serikat pekerja. 
 

 

Prinsip-Prinsip Dasar yang Mengatur Administrasi Serikat Pekerja 

Kedaulatan Anggota  Kualitas anggota 

 Keasertifan dalam hal hak dan tanggung jawab 

anggota 

 Pengabdian untuk menjalankan tugas-ugas yang 

ditetapkan oleh serikat pekerja 

 Supremasi anggota, karena mereka menentukan 

kekuatan dan efektifitas serikat pekerja 

 CATATAN: Supremasi anggota tidak boleh 

digunakan sebagai alat pertarungan 

Keterwakilan  Anggota memilih perwakilan 

 Perwakilan yang terpilih menyuarakan ide-ide dan 
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sentimen anggota-anggotanya 

Delegasi  Pembagian wewenang dan tanggung jawab secara 

bijaksana 

Layanan  Layanan serikat pekerja kepada anggota 

 Dedikasi para pemimpin dan anggota-anggotanya. 

“KITA” dan bukan “SAYA”. 

 Terdapat pengorbanan, dedikasi, komitmen, disiplin, 

dan pelayanan untuk kemajuan serikat pekerja 

Administrasi yang Baik  Definisi kebijakan serikat pekerja yang jelas 

 Implementasi kebijakan serikat pekerja yang baik 

 Panduan dalam implementasi kebijakan-kebijakan 

serikat pekerja 

 Perencanaan, pembagian, dan penyusunan program 

kerja 

 Kebijakan serikat pekerja diwujudkan dalam tindakan 

 Program-program khusus dikembangkan, dengan 

strategi, jadwal, alokasi sumber daya, dan standar-

standar untuk monitoring dan evaluasi  

 Kegiatan-kegiatan bersifat realistis dan operasional 

[SMART] 

 Alokasi sumber daya yang tepat, melalui perencanaan 

yang baik – sumber daya manusia, dana, personel, 

infrastruktur 

 Evaluasi berkala mengenai kebijakan, program, dan 

kegiatan 

Tujuan dan Fungsi Serikat 

Pekerja 

 Melindungi dan mempromosikan kepentingan 

anggota-anggotanya 

 Melaksanakan kegiatan yang berlanjut untuk 

organisasi dan anggota-anggotanya 

 Memiliki struktur dan sistem administrasi yang baik 

 Menyampaikan layanan-layanan yang relevan kepada 

anggota-anggotanya 

 Mematuhi anggaran dasar serikat pekerja 

 
 

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja 

(AD/ART) 
 

Sebuah “Anggaran Dasar serikat pekerja” adalah sebuah dokumen yang sah yang 

menyatakan prinsip-prinsip pendirian serikat pekerja tersebut. Anggaran Dasar 

menyatakan struktur, prinsip-prinsip kepengurusan dan prosedur administratif organisasi. 

Anggaran Dasar juga menetapkan konstituen serikat pekerja yang berbeda-beda dengan 

kekuasaan, kewajiban dan tanggung jawabnya.  

 

AD/ART adalah bisa diubah dan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan terkini, 

dinamis (gerak) dan majunya organisasi ditentukan oleh dokumen sah ini. Banyak 
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organisasi serikat pekerja “sungkan” mengubah atau menyesuaikan AD/ARTnya dengan 

kondisi terkini, sehingga sering organisasi mereka menjadi lamban dan tidak efektif 

dalam mewakili atau menyuarakan kepentingan anggota ditingkat tempat kerja, secara 

nasional dan internasional. 

 

 

C. Hubungan Serikat Pekerja - Anggota   
 

Hak Anggota 
 

Serikat pekerja merupakan organisasi yang demokratis dan representatif. Artinya, 

anggota-anggota serikat pekerja: 

 Memilih pemimpin mereka – tidak seorang pemimpin pun dapat dinominasikan oleh 

sedikit anggota, atau untuk alasan politis; 

 Memiliki hak untuk mengadakan pemilihan untuk berbagai posisi kepemimpinan; 

dan 

 Memiliki kesempatan untuk mempengaruhi (melalui pengambilan suara atau cara-

cara lain) keputusan-keputusan besar (seperti tuntutan pekerja, pemberitahuan mogok 

kerja, perjanjian bersama, dll) sebelum keputusan tersebut diambil. 

 

Tanggung Jawab Anggota 
 

Serikat pekerja diharapkan dapat mewakili kepentingan bersama anggota-anggotanya. 

Mereka merupakan organisasi sosial yang terdiri dari pekerja (anggota), untuk pekerja 

(anggota). Oleh karena itu, anggota harus bersedia membayar biaya pengoperasian serikat 

pekerja, menghadiri pertemuan secara reguler, dan berpartisipasi dalam diskusi dan 

proses pengambulan keputusan serikat pekerja. 

 

Beban Kepemimpinan Serikat pekerja  
 

Prioritas serikat pekerja timbul dari kebutuhan-kebutuhan 

dan harapan-harapan anggota-anggotanya. Keputusan 

mengenai kebutuhan dan harapan anggota-anggota serikat 

pekerja harus didasarkan pada umpan balik yang aktual dari 

anggota dan bukan asumsi para pemimpin. Misalnya, 

kebutuhan para pekerja muda berbeda dari kebutuhan 

anggota-anggota yang lain. Sama halnya dengan para 

pekerja perempuan, dan pekerja yang memiliki tanggung 

jawab keluarga. 

 

Pada awal permulaan pergerakan perburuhan, pemimpin serikat pekerja lebih menyerupai 

pekerja lapangan. Sekarang, terdapat kebutuhan bagi para pemimpin serikat pekerja 

untuk memperhatikan, mencegah para pemimpin menjadi birokrat. Semangat dalam 

pekerjaan serikat pekerja dapat digantikan dengan godaan uang, pengaruh politik, dan 

kekhawatiran akan karir dan bukan memberikan layanan untuk keperluan anggota-

anggotanya, dan secara lebih luas, masyarakat pada umumnya. 
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Prakarsa untuk Meningkatkan Hubungan Serikat pekerja Pekerja – 

Anggota   
 

Serikat pekerja dapat mengambil beberapa prakarsa untuk meningkatkan hubungan 

serikat pekerja – anggota, misalnya: 

 

 Mendirikan komite serikat pekerja dengan tanggung jawab yang disasarkan pada 

kelompok-kelompok pekerja khusus, untuk unionisasi, dan untuk memahami 

kebutuhan dan harapan khusus mereka. 

 Memperbaharui database anggota secara reguler. 

 Menciptakan keterbukaan jender dan transparansi dalam serikat pekerja. 

 Meningkatkan kesempatan bagi anggota untuk melibatkan diri dalam kegiatan-

kegiatan serikat pekerja. 

 Menguatkan komunikasi antara anggota dan serikat pekerja, melalui lembaran berita 

reguler, atau melalui website, atau newsletter, dll. 

 

 

Meningkatkan hubungan serikat pekerja anggota dapat 

dilakukan dengan memiliki perwakilan ditempat kerja 

(shop steward), karena peran kunci serikat pekerja 

adalah untuk mewakili kepentingan anggota-

anggotanya di tempat kerja. Agar peranan ini dapat 

dilakukan secara efektif, oleh karena itu serikat pekerja 

membutuhkan: 

 

 Perwakilan tempat kerja yang terlatih dan kompeten. 

 Prosedur yang efektif dan telah disepakati sehingga 

dapat menyelesaikan permasalahan bersama dengan 

manajemen perusahaan. 

 Hak-hak bagi perwakilan Serikat Pekerja di tempat kerja yang telah disepakati dengan 

manajemen perusahaan agar wakil  tersebut dapat bekerja dengan baik tanpa adanya 

batasan-batasan yang tidak adil. 

 

Sistem perwakilan tempat kerja yang kuat adalah kunci dari  hubungan yang baik dengan 

para anggota, dan dasar bagi serikat pekerja yang kuat. 

 

Kewajiban seorang perwakilan Serikat Pekerja bervariasi tergantung dari peraturan 

Serikat Pekerja dan keadaan setempat, tetapi ada beberapa kewajiban umum: 
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Fungsi/ Pekerjaan/ Tanggung Jawab / Tugas 

 
Menjaga hubungan erat dengan 

anggotanya 

 Secara teratur memberi informasi pada para 

pekerja. 

 Mendengarkan permasalahan mereka. 

Mengembangkan kepercayan 

dan kepemimpinan 

 Mengadakan pertemuan anggota jika ada 

keputusan yang harus dibuat . 

 Melaporkan tindakan yang sudah diambil. 

 Mengajak pekerja / anggota untuk datang pada 

pertemuan Serikat Pekerja. 

 Membagikan informasi Serikat Pekerja. 

Menambah jumlah anggota 

Serikat Pekerja 

 Mengidentifikasi pekerja mana yang anggota dan 

mana yang bukan anggota. 

 Mencari pekerja baru untuk direkrut. 

 Mendekati dan meyakinkan mereka yang bukan 

anggota untuk bergabung dengan Serikat pekerja. 

 Membagikan bahan-bahan rekrutmen Serikat 

pekerja. 

Mengangkat masalah para 

pekerja 

 Mendengarkan permasalahan anggota dan 

memberi saran. 

 Menyelidiki permasalahan, mengumpulkan fakta 

dan bukti. 

 Mendapatkan dukungan anggota untuk mengambil 

tindakan mengenai permasalahan  Serikat Pekerja. 

 Mengangkat permasalahan dalam diskusi dengan 

supervisor dan manajer. 

 Melaporkan kembali kepada anggota mengenai 

perkembangan penyelesaian permasalahan mereka. 

Bekerja sebagai bagian dari 

Serikat Pekerja 

 Bekerja sama dengan perwakilan Serikat Pekerja 

lain. 

 Menghadiri pertemuan Serikat Pekerja. 

 Mempelajari informasi Serikat Pekerja. 

 Menghadiri pelatihan Serikat Pekerja. 

 Mentaati peraturan Serikat Pekerja. 

 Mentaati keputusan Serikat Pekerja yang dibuat 

secara demokratis. 

 Bertanggung gugat kepada anggota atas seluruh 

tindakan dan pengeluaran Serikat pekerja. 

Memimpin dan menuntun para 

anggota 

 Mengembangkan keyakinan dan kepercayaan agar 

para anggota dapat menghargai pandangan Anda. 

 Jangan mendikte anggota 

 Jangan mengancam untuk mengundurkan diri 

setiap kali ada perbedaan pendapat antara Anda 

dengan anggota. 

 Jangan berada di bawah tekanan manajemen. 
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D. Pengangkatan Staf Strategis 
 

Pada umumnya, kebanyakan serikat pekerja bergantung pada upaya-upaya sukarela dan 

kontribusi dari para pemimpin dan aktifis. Banyak serikat pekerja yang memiliki sangat 

sedikit staf yang ketentuan dan persyaratannya jauh dibawah kondisi pasar. Seluruh 

serikat pekerja, tergantung besarnya, perlu memiliki sebuah sistem yang efisien. Staf 

yang bekerja penuh dan profesional yang berkualifikasi yang bekerja untuk serikat 

pekerja akan menguatkan kegiatan-kegiatan para pekerja, karena terdapat hubungan 

antara kualitas dan motivasi staf yang dibayar dan layanan serta keuangan serikat pekerja. 

Komitmen terhadap tujuan dari serikat pekerja pekerja itu sendiri tidak cukup. 

Kompetensi dan motivasi merupakan hal yang penting. Ketika serikat pekerja 

mempekerjakan orang, serikat pekerja harus menjadi majikan panutan, mempraktekkan 

kondisi kerja yang diinginkan oleh serikat pekerja tersebut.  

 

Staf strategis (profesional) dibutuhkan oleh serikat 

pekerja dalam mengembangkan dan menjalankan 

pekerjaan harian serikat pekerja (untuk menjalankan 

Rencana Kerja/Rencana Aksi Organisasi), memang 

sampai hari ini banyak serikat pekerja hanya dijalankan 

oleh part time staf yang juga notabene adalah pengurus 

serikat pekerja yang bekerja.  Pekerjaan serikat pekerja 

saat ini tidak hanya sekedar pekerjaan menjalankan 

pekerjaan yang bersifat tradisional semata tetapi lebih 

secara luas lagi sehingga peran dan fungsi serikat pekerja 

dapat dijalankan secara optimal dan berhasil. Memang 

tidak dipungkiri bahwa mengangkat staf strategis (profesional) adalah tidak mudah selain 

itu adalah juga membutuhkan biaya untuk membayar mereka. Tetapi setidaknya dengan 

memiliki staf strategies pekerjaan serikat pekerja menjadi mudah dan efektif 
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LAMPIRAN: TIGA “PERANGKAT” OPERASIONAL SERIKAT PEKERJA 
 

TUGAS POLITIK 

 

EKSEKUTIF 

 

OPERASIONAL 

 
Badan Komite Eksekutif Serikat Pekerja  Sekretariat Serikat Pekerja Departemen 

Anggota   Presiden 

 Wakil Presiden 

 Sekretaris Jenderal 

 Wakil Sekretaris Jenderal 

 Asisten Sekretaris Jenderal 

 Bendahara 

 Anggota Komite 

 Sekretaris Jenderal 

 Wakil Sekretaris Jenderal 

 Asisten Sekretaris Jenderal 

 Koordinator masing-masing 

Departemen yang terdapat 

disebelah kanan 

 Administrasi 

 Keuangan 

 Layanan Masyarakat 

 Koperasi 

 Hubungan Industrial 

 Kesehatan & Keselamatan Kerja 

 Organisasi 

 Pengembangan Keterampilan 

 Perempuan 

 Pemuda/Pekerja Muda 

 Teknologi Informasi 

 Hukum 

 Pendidikan 

 Media 

 Penelitian 

 Perpustakaan/ Pusat Informasi 

 

Catatan  Komite bertemu sebulan sekali, sekali 

setiap dua bulan, atau setiap kwartal.  

 Komite mengawasi kerja Sekretariat 

 Keputusan kebijakan dibuat di tingkat 

ini 

 Biasanya Sekretariat memiliki 

staf yang bekerja penuh 

 Keputusan operasional dibuat 

di tingkat ini 

 Program-program, kegiatan-

kegiatan, dan layanan 

diimplementasikan di tingkat ini 
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LAMPIRAN: KOMPONEN-KOMPONEN YANG PENTING 

DALAM ANGGARAN DASAR SERIKAT PEKERJA 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPONEN 

PENTING 

ANGGARAN 

DASAR SERIKAT 

PEKERJA 

PEMILIHAN DI 

SELURUH 

TINGKATAN 

PERTEMUAN UMUM 

LUAR BIASA  

PERNYATAAN 

PRINSIP KEANGGOTAAN 

HAK & 

KEWAJIBAN 

ANGGOTA 

NAMA & 

LAMBANG 

KEUANGAN 

& DANA 

KEWAJIBAN & 

TANGGUNG JAWAB 

PENGURUS 

PUNGUTAN 

IURAN 

KOMITE 

EKSEKUTIF 

ATURAN 

PERTEMUAN 

PENANGANAN 

KELUHAN & 

BANDING 

PEMBUKAAN 

AUDIT 
PENGAM

BILAN 

SUARA 

KESETARAAN 

JENDER DALAM 

KEPEMIMPINAN 

PERTEMUAN 

UMUM TAHUNAN 
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Organisasi serikat pekerja adalah organisasi yang independen dan bebas, yang berarti 

bahwa bebas dalam melakukan pengorganisasian dan mengelola organisasinya, bebas 

dari kontrol dan campur tangan pemerintah ataupun dari pengusaha. Kebebasan dan 

kemandirian serikat pekerja ini dilindungi oleh Undang-Undang (UU No. 21/2000) 

ataupun Konvensi ILO (ILO Convention No. 87/1948), artinya serikat pekerja bebas dan 

mandiri dalam menentukan, membuat dan mengambil keputusan organisasinya, memilih 

para pemimpinnya, berhak mewakili anggotanya. Serikat pekerja hanya dapat bebas dan 

mandiri dan dapat secara efektif mewakili kepentingan para anggotanya ketika mereka 

mampu membiayai kebutuhannya sendiri (financial self-supporting). Atau dalam kata 

lain adalah biaya serikat pekerja adalah dari para anggotanya. 

 

Masih banyak serikat pekerja “menggantungkan” keuangannya dari bantuan 

pengusaha/manajemen ataupun dari sumber dana bantuan organisasi lain. Serikat pekerja 

harusnya menggunakan uang mereka sendiri untuk melindungi kepentingan dan hak para 

pekerja anggotanya. Administrasi keuangan yang benar dibutuhkan oleh serikat pekerja 

untuk memastikan bahwa pendapatan, dan iuran yang didapatkan dari para pekerja 

anggotanya, tidak hilang, tidak dicuri, tidak terbuang percuma atau disalahgunakan. 

 

 

A. Sumber, dan Penggunaan, Dana Serikat Pekerja 
 

Iuran keanggotaan bulanan atau tahunan, dan bunga tabungan, merupakan sumber 

pendapatan utama bagi sebagian besar serikat pekerja. Beberapa serikat pekerja 

memperoleh bantuan luar negeri, tanpa syarat, untuk kegiatan-kegiatan atau proyek-

proyek tertentu. 

 

Serikat pekerja menggunakan uangnya kebanyakan untuk kegiatan-kegiatan serikat 

pekerja, gaji staf, perjalanan, percetakan publikasi-publikasi, kongres/pertemuan 

nasional/regional serikat pekerja, dan biaya-biaya operasional dan lain-lain. 

 

Laporan keuangan diserahkan kepada anggota untuk dikaji dan dicermati. Di Indonesia, 

pernyataan keuangan serikat pekerja tidak harus diaudit, dan pendapatan serikat pekerja 

tidak dikenakan pajak. Meskipun demikian, beberapa serikat pekerja melakukan audit 

eksternal untuk catatan keuangannya, sementara yang lain menunjuk satu orang atau 

KEUANGAN  

&  

ALOKASI SUMBER DANA  

SERIKAT PEKERJA 
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lebih dari dalam serikat pekerja untuk mengaudit rekening mereka. Terdapat beberapa 

serikat pekerja yang melakukan audit eksternal dan internal terhadap catatan keuangan 

mereka. 

 

Pada umumnya, serikat pekerja menghadapi kesulitan dalam menaikan  tingkat 

pembayaran iuran keanggotaan, dan bahkan mereka hanya dapat mengumpulkan sedikit 

iuran. Rendahnya upah, dan persaingan keanggotaan antar serikat pekerja telah 

mengakibatkan kebanyakan serikat pekerja tidak mampu menaikkan iuran keanggotaan 

(alternatif yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan iuran“sistem”prosentase 

dari gaji, sehingga ketika kenaikan gaji berlangsung “otomatis” iuran naik).  

 

Kebanyakan serikat pekerja ragu-ragu untuk mengetengahkan layanan yang harus 

dikenakan bayaran. Mereka memilih untuk menawarkan kegiatan dan layanan gratis. Hal 

ini terkait dengan rendahnya upah anggota (serikat pekerja ketakutan ketika mengenakan 

biaya untuk layanan dan kegiatan dapat mengakibatkan serikat pekerja  kehilangan 

anggota-anggotanya). 

 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa serikat pekerja memiliki masalah dalam 

memobilisasi sumber daya (dana) dalam rangka meningkatkan kegiatan serikat pekerja 

menuju dampak yang diinginkan (mencapai tujuan serikat pekerja). Sebagai akibatnya, 

kebanyakan serikat pekerja tidak memiliki staf (staf strategis/profesional) yang cukup, 

memiliki staf yang dibayar terlalu rendah, harus bekerja di ruang kantor yang tidak 

dilengkapi dengan baik. Tidak mungkin mengharapkan staf serikat pekerja untuk dapat 

melaksanakan pekerjaan mereka secara efisien apabila lingkungan pekerjaannya seperti 

itu. 

 

Beberapa serikat pekerja memiliki infrastruktur yang bagus, dan dana umum yang cukup 

besar. Meskipun demikian, kebutuhan atas anggaran yang baik dan alokasi dana yang 

baik untuk program-program dan kegiatan-kegiatan serikat pekerja, seperti organisasi, 

pendidikan dan pelatihan pekerja, dan pengembangan serikat pekerja. 

 

 

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekuatan Keuangan Serikat 

Pekerja 
 

Stabilitas keuangan sebuah serikat pekerja tergantung pada empat faktor: 

 

 Komposisi pendapatan; 

 Besarnya pengeluaran relatif serikat pekerja dibandingkan dengan pendapatannya; 

 Jumlah surplus, atau hutang, yang dapat dikembangkan serikat pekerja selama sebuah 

periode; dan 

 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan dana serikat pekerja. 

 

Besarnya dana surplus serikat pekerja dapat mengindikasikan kapasitasnya untuk 

menghadapi perubahan dan tantangan yang tidak diduga, dan kemampuannya untuk 

menghasilkan dampak yang strategis dalam melaksanakan peran-perannya, dengan 
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kegiatan-kegiatan baru, sebagaimana diperlukan. Memang serikat pekerja bukan mesin 

pencetak uang, tetapi mereka memerlukan penyangga (buffer) sebagai tujuan untuk 

menjalankan peran dan fungsi organisasi secara optimal dan nyata. 

 

Serikat pekerja yang kecil dengan keanggotaan yang menyusut akan sulit beroperasi dan 

mengelola serikat pekerja, mempertahankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja, dan 

menghadapi tantangan-tantangan yang muncul. Banyak serikat pekerja yang telah 

mengalami penyusutan keanggotaan dan penyusutan pendapatan mereka dan 

mengakibatkan pemotongan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan mereka. 

 

Beberapa serikat pekerja yang mampu secara keuangan mengalokasikan sebagian dana 

serikat pekerja untuk mempertahankan gaya hidup yang berlebihan bagi para 

pengurusnya sehingga mereka dapat menandingi manajer-manajer senior di sektor swasta. 

Hal ini berpotensi untuk mengirimkan sinyal yang berbeda ke posisi dan pangkat dalam 

serikat pekerja, dan dapat menimbulkan permasalahan, yang telah terbukti merugikan 

bagi beberapa serikat pekerja. 

 

Ketika sebuah serikat pekerja mampu membangun dana surplus secara tetap selama 

bertahun-tahun, serikat pekerja tersebut harus mempertimbangkan apakah hal tersebut 

dapat dilakukan dengan mengorbankan layanan dan kegiatan serikat pekerja, yang 

merupakan hal yang mendesak, penting, dan dibutuhkan oleh anggota-anggota mereka. 

 

Beberapa serikat pekerja mungkin merasa senang dengan bertambahnya dana, dan 

apabila mereka gagal untuk mengambil kendali keanggotaan/organisasi, perluasan 

organisasi non-serikat pekerja di sektor ketenagakerjaan dapat menjadi permasalahan 

yang sulit bagi serikat pekerja. 

 

Serikat pekerja yang dapat mengumpulkan dana umum dapat menggunakannya untuk 

memberikan ruang bagi serikat pekerja untuk menghadapi perkembangan-perkembangan 

yang tidak terduga, dan mungkin mengembangkan strategi-strategi untuk mencapai 

tujuan serikat pekerja. 

 

Serikat pekerja harus mengkaji seberapa tergantungnya mereka pada “iuran”, dengan 

menganalisa dampak dari perubahan-perubahan yang dapat diproyeksikan dan yang tidak 

dapat diproyeksikan dalam basis keanggotaan mereka. Anggota-anggota yang ragu-

ragu dalam membayar iuran mereka ke serikat pekerja tidak dapat diharapkan 

untuk peduli pada serikat. Mereka yang bersedia membayar lebih banyak iuran 

juga akan mengharapkan lebih dari serikat pekerja , dan lebih peduli pada serikat 

pekerja. 

 

Kebanyakan serikat pekerja diharapkan untuk memprediksi tingkat 

pemasukan/pendapatan dan pengeluaran mereka untuk sebuah periode waktu, dan 

menyusun tujuan-tujuan dan rencana-rencana yang realistis. Serikat pekerja harus 

bercermin pada tren-tren di masa lalu dalam serikat pekerja mereka, serta di serikat-

serikat lain di sektor yang sama, dan melihat apakah perkiraan pendapatan dan 
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pengeluaran mereka mencukupi, dan sejauh mana mereka dapat terkena pengaruh 

perkembangan-perkembangan yang tidak terduga. 

 

Ketiadaan simpanan/dana umum membuat serikat pekerja lebih rentan terhadap resiko 

perubahan-perubahan yang tidak terduga dalam pola arus pendapatan dan pengeluaran. 

 

 

C. Strategi dan Kegiatan untuk Mendatangkan Pendapatan bagi 

Serikat Pekerja 
 

Menimbang banyaknya serikat pekerja yang menderita akibat inflasi dan penyusutan 

keanggotaan, mungkin melirik pada sumber-sumber pendapatan yang lain, seperti 

koperasi, toko serikat pekerja, dan lainnya dapat menjadi hal yang menggoda. Hal 

tersebut dapat dilaksanakan sebagai layanan bagi anggota. 

 

Dalam beberapa serikat pekerja, beberapa layanan dan/atau kegiatan serikat pekerja 

disediakan secara cuma-cuma, sementara yang lain diberikan dengan bayaran. Tetap saja, 

yang lain dianggap bersifat membangun atau promosi, seperti diperlihatkan dalam Tabel 

dibawah ini. Contoh tabel dibawah dapat menjadi dasar untuk memikirkan dan 

merumuskan argumen yang mendukung, atau menentang, serikat pekerja yang 

mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan pendapatan/surplus dengan 

mengenakan biaya terpisah. 

 

Layanan/Kegiatan Cuma-

Cuma 

Layanan/Kegiatan yang 

Harus Dibayar 

Layanan/Kegiatan 

Pengembangan 

Pengumpulan dan 

penyebaran informasi 

Publikasi Forum interaktif dengan 

anggota DPR/D dan 

kelompok-kelompok 

kepentingan 

Keterwakilan, lobi, 

advokasi 

Menangani perselisihan 

industrial di pengadilan 

perburuhan  

Studi tentang dampak –

tentang perubahan teknologi, 

OHS, globalisasi, 

perdagangan, dan 

dampaknya terhadap 

kebijakan dan tren 

ketenagakerjaan, dll. 

Diskusi dengan 

pemerintah, organisasi 

pengusaha (bipartit 

dan/atau tripartit) 

Pelatihan dan 

Pengembangan 

Penelitian dan pengumpulan 

data, misalnya mengenai tren 

pasar kerja, penetapan upah 

minimum, tren dalam 

perundingan bersama, 

kualitas CBA, dll. 

Hubungan Masyarakat 

(media dan publik) 

Saran mengenai 

perundingan bersama, dll 

kepada afiliasi 

Mempersiapkan bahan-bahan 

informasi, pendidikan, dan 

komunikasi – dalam bentuk 

cetak, audio, visual dan/atau 
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media virtual. 

Pendidikan dan pelatihan 

pekerja (lokakarya dan 

seminar) 

Pendidikan dan pelatihan 

pekerja (lokakarya dan 

seminar) 

Pengembangan manual dan 

panduan pelatihan 

 

 

D. Perencanaan dan Kontrol Anggaran 
 

“Anggaran” adalah sebuah pernyataan, dalam bentuk angka, mengenai perkiraan 

pemasukan/pendapatan dan pengeluaran dari sebuah organisasi atau kegiatan selama 

sebuah periode tertentu. Anggaran juga mengandung perkiraan waktu (orang, orang-jam), 

bahan-bahan, dan keluaran – output (barang/jasa/kegiatan). Anggaran merupakan dasar 

numerik untuk perumusan rencana selama suatu periode tertentu, baik dalam hal 

keuangan dan non-keuangan. Oleh karena itu, anggaran dan perencanaan selalu terkait. 

 

Anggaran mewakili jumlah uang yang tersedia untuk dibelanjakan dalam berbagai 

kegiatan serikat pekerja, dalam sebuah periode waktu. Oleh karena itu, anggaran dapat 

disiapkan untuk waktu satu tahun, atau selama durasi tugas/kegiatan yang direncanakan. 

 

Anggaran dapat berupa pendapatan, atau modal, atau keduanya. Anggaran pendapatan 

terkait dengan hal-hal berulang yang menjadi pemasukan dan pengeluaran. Anggaran 

modal terkait dengan hal-hal yang tidak berulang seperti tanah, gedung, peralatan, dll. 

 

Tujuan Penyusunan Anggaran 

 

Oleh karena itu, anggaran digunakan untuk memandu pengeluaran dan pemasukan serikat 

pekerja. Anggaran memungkinkan pimpinan dan staf serikat pekerja yang terkait untuk 

melihat dengan jelas: 

 

 Berapa banyak uang yang akan digunakan oleh setiap departemen/seksi/unit/kegiatan 

 Dari mana uang tersebut berasal (sumber pendapatan) 

 Kemana uang tersebut pergi (penggunaan dana atau item-item pengeluaran) 

 Unit masukan – input fisik (tenaga kerja, bahan-bahan, dll) 

 Apakah yang akan menjadi keluarannya – output (barang/jasa/kegiatan) untuk dapat 

mencapai tujuan serikat pekerja. 

 

Prinsip Penting  dalam Penyusunan Anggaran yang Efektif 
 

 Penyusunan anggaran merupakan bagian dari seluruh proses perencanaan serikat 

pekerja. 

 Pimpinan serikat pekerja harus menyetujui panduan penyusunan anggaran. Panduan 

tersebut harus mengingat prioritas/kebutuhan serikat pekerja, dan keterbatasan sumber 

daya, apabila ada. 

 Harus terdapat prosedur tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk 

menggalang dan menggunakan dana sesuai dengan kebijakan dan program serikat 

pekerja. 
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 Anggaran harus membantu, dan bukan menghambat, pencapaian tujuan serikat 

pekerja. 

 Pengurus atau staf yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program serikat 

pekerja harus dilibatkan dalam penyusunan anggaran. 

 Anggaran mengindikasikan perkiraan pendapatan/pemasukan dan biaya/pengeluaran 

untuk setiap program/layanan/kegiatan. Anggaran tidak ditulis diatas batu, jadi 

anggaran dapat direvisi apabila terjadi perkembangan yang tidak terduga. 

 Anggaran disiapkan sebelum awal tahun keuangan dan/atau awal program/kegiatan. 

 Harus terdapat kendali anggaran, diarahkan pada monitoring reguler atas 

implementasi kegiatan-kegiatan serikat pekerja terhadap persyaratan moneter dan 

jangka waktu. 

 

 

Bagaimana Penyusunan Anggaran tersebut Dilakukan? 
 

Penyusunan anggaran biasanya dilakukan melalui alokasi dana untuk berbagai fungsi dan 

operasi serikat pekerja, seperti pendidikan dan pelatihan, dan biaya operasional (sewa 

kantor, gaji staf, perjalanan dan akomodasi, alat tulis kantor, barang serba guna, dan lain-

lain). Hal ini dinamakan “penyusunan anggaran organisasi” karena hal tersebut terkait 

dengan seluruh rencana dan strategi serikat pekerja. 

 

Cara lain adalah dengan menyiapkan anggaran berbasis kegiatan. Untuk setiap program, 

layanan atau kegiatan, anggaran disusun secara terpisah. Umumnya, suatu persentase 

anggaran organisasi dialokasikan untuk program, layanan, atau kegiatan serikat pekerja. 

 

Anggaran berbasis kegiatan berguna untuk memastikan bahwa terdapat pembagian 

sumber daya dan pengeluaran yang seimbang, sesuai dengan prioritas-prioritas serikat 

pekerja. Hal ini juga dapat menjadi alat kontrol yang efektif, untuk menentukan dasar 

untuk:  

 

 Mengalokasikan sumber daya 

 Menentukan biaya untuk memfasilitasi kegiatan atau layanan yang berbeda 

 Menetapkan harga kegiatan atau layanan 

 Memiliki kontrol yang lebih baik atas sumber daya, dan penggunaan dana. 
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Langkah-langkah dalam penyusunan anggaran berbasis kegiatan dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

 

 
 

 

Penggunaan Anggaran dalam Menjalankan Serikat Pekerja  
 

Banyak serikat pekerja yang tidak banyak memanfaatkan anggaran dalam administrasi 

serikat pekerja. Penggunaan anggaran yang sistematis memberikan kendali atas 

pengeluaran kepada pimpinan serikat pekerja. Di beberapa serikat pekerja, anggota dan 

pengurus tidak banyak memahami dan tidak banyak memiliki informasi mengenai urusan 

keuangan serikat pekerja. Serikat pekerja harus mengatasi kelemahan dalam administrasi 

serikat pekerja ini dengan: 

 

 Merumuskan, dan melaksanakan secara sistematis, anggaran sebagai bagian dari 

proses perencanaan serikat pekerja; 

 Melibatkan pengurus dan staf spesialis dalam proses penyusunan anggaran; 

2. 

Perkirakan waktu yang 

diperlukan untuk 

setiap kegiatan 

 

1. 

Buat daftar tujuan 

dan kegiatan besar 

yang dirancang 

untuk mencapai 

tujuan serikat 

pekerja 

 

3. 

Perkirakan pengeluaran 

langsung untuk 

mencapai setiap 

tujuan/kegiatan. Data 

sebelumnya dapat 

menjadi panduan yang 

berguna dalam 

menyiapkan perkiraan. 

4. 

Perkirakan pemasukan langsung untuk setiap 

kegiatan, termasuk biaya yang dikenakan 

(jika ada), kontribusi dalam bentuk barang, 

donasi tunai, hibah, dll. Data sebelumnya 

dapat menjadi panduan yang berguna dalam 

menyiapkan perkiraan. 

5. 

Tentukan jumlah biaya 

administratif. Dihitung sebagai 

sebuah persentase jumlah 

keseluruhan. Mencakup gaji 

staf, perawatan peralatan, dll. 

6. 

Gabungkan anggaran untuk seluruh 

kegiatan dan rangkum dalam satu 

format.  
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 Menyediakan ringkasan pernyataan/informasi keuangan serikat pekerja kepada 

anggota; dan 

 Mencari bantuan ahli dari aktivis serikat pekerja yang berpengalaman atau auditor 

lokal, jika dibutuhkan, untuk menyusun prosedur anggaran. 

 

Persetujuan Anggaran 
 

Sebelum anggaran disetujui oleh eksekutif serikat pekerja yang terkait, sebagai aturan 

dan praktek dalam serikat pekerja, anggaran yang diajukan untuk setiap kegiatan, layanan, 

atau program harus ditinjau ulang oleh komite/departemen/bagian. 

 

Pengurus/staf yang bertanggung jawab atas berbagai kegiatan harus memiliki kebebasan 

untuk mengoperasikan anggaran yang telah disetujui dengan wewenang dan akuntabilitas 

yang diperlukan. 

 

Perkiraan anggaran. Perkiraan anggaran merupakan ekspresi untuk 

mengimplementasikan ide-ide dan rencana-rencana. Perkiraan anggaran harus fleksibel 

dan dapat disesuaikan terhadap perubahan-perubahan situasi yang tidak diantisipasi 

sebelumnya. Jarang ada yang dapat memperkirakan pengeluaran masa depan serikat 

pekerja dengan kepastian 100%, atau bahwa hasilnya akan sama seperti perkiraan 

anggaran. Anggaran bukan merupakan tujuan. Tujuannya adalah untuk 

mengimplementasikan rencana serikat pekerja dalam kerangka ekonomi yang ditentukan. 

Anggaran adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan serikat pekerja. 

 

E. Keuangan yang Strategis 
 

Sumber utama keuangan serikat pekerja adalah iuran keanggotaan. Pengeluaran 

tambahan dapat ditanggung oleh pendapatan/pemasukan yang didatangkan dari sumber-

sumber lain diluar dari iuran keanggotaan, tetapi hal ini dapat mengakibatkan hilangnya 

fokus terhadap kebutuhan dan harapan anggota. 

 

Sementara biaya dapat dikenakan untuk layanan-layanan khusus yang diberikan serikat 

pekerja kepada anggota-anggotanya, serikat pekerja harus berhati-hati dalam memastikan 

bahwa anggota tidak diharuskan membayar untuk setiap kegiatan atau layanan sebagai 

tambahan dari iuran keanggotaan mereka.  

 

Isu ini dapat dilihat dengan beberapa cara: 

 

 Anggota harus membiayai biaya untuk menjalankan serikat pekerja. Iuran 

keanggotaan dan kontribusi-kontribusi lain harus dapat menutupi biaya ini. 

 Serikat pekerja tidak boleh mengenakan biaya terpisah untuk setiap layanan/kegiatan. 

 Proporsi pendapatan serikat pekerja tertentu dapat didatangkan dari sumber lain diluar 

iuran/kontribusi anggota. Tidak terdapat aturan main mengenai besar proporsinya.  

 Kegiatan atau layanan tertentu (contoh: tabungan) dapat dibuka untuk seluruh 

pegawai perusahaan, tidak hanya anggota serikat pekerja. 
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Kebanyakan anggota serikat pekerja memiliki dana dalam bentuk tabungan di bank, 

asuransi, pensiun, dan lainnya, yang sekarang ini diurus oleh pemerintah, atau institusi 

swasta di beberapa negara. Institusi-institusi tersebut tidak boleh menggunakan sumber 

daya keuangan anggota serikat pekerja dengan cara-cara yang tidak langsung bermanfaat 

bagi kepentingan pekerja.  

 

Serikat pekerja di beberapa negara telah mempertimbangkan cara-cara berikut ini untuk 

memberdayakan serikat pekerja menjadi pendirian dana/tabungan pekerja, contoh: 

 

 Bank pekerja/koperasi tabungan dan fasilitas pinjaman 

 Dana bersama/dana pertumbuhan masyarakat 

 Dana asuransi/pensiun, diurus oleh serikat pekerja (dalam beberapa kasus bersifat 

sebagai pelengkap, dan dalam kasus-kasus lain menambah, skema pemerintah). 

 



LAMPIRAN 1: Meninjau Ulang Pendapatan 
 

Bagi kebanyakan serikat pekerja, sumber utama pendapatan adalam iuran, donasi dari anggota, dan bunga dari dana umum/investasi. 

Apabila serikat pekerja Anda memiliki sumber pendapatan lain diluar dari tiga sumber yang telah disebutkan diatas, silahkan tuliskan 

seluruh pendapatan serikat pekerja, dengan bagian persentasenya dalam total pendapatan. 

 

Sumber 

Pendapatan 

Jumlah per tahun (selama tiga tahun terakhir) % bagian dalam total pendapatan serikat pekerja 

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 
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LAMPIRAN 2: Meninjau Ulang Pengeluaran 
 

Apakah pengeluaran-pengeluaran utama serikat pekerja Anda? Berapakah persentase dari masing-masing pengeluaran ini terhadap 

total pengeluaran? 

 

Jenis 

Pengeluaran 

Jumlah Per Tahun (selama tiga tahun terakhir) % bagian dalam total pendapatan serikat pekerja 

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 27 

LAMPIRAN 3: Perubahan-Perubahan Besar dalam Sumber Pendapatan  
 

Perubahan besar apakah, baik dalam sumber pendapatan atau jenis pengeluaran, yang terjadi selama tiga tahun terakhir? 

 

Sumber Pendapatan Tahun Alasan Jenis Pengeluaran Tahun Alasan dan 

Implikasi bagi 

tindakan Serikat 

Pekerja 
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LAMPIRAN 4: Keuangan – Hambatan Besar dalam Serikat Pekerja Anda? 
 

Apakah keuangan merupakan hambatan yang besar dalam serikat pekerja Anda? Jelaskan alasannya. 

 

Aspek Hambatan Alasan Apa yang harus dilakukan serikat 

pekerja? 
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LAMPIRAN 5: Layanan Anggota Baru 
 

Apakah kegiatan/layanan yang tengah dilaksanakan oleh serikat pekerja Anda? Apakah dampak dari setiap layanan/kegiatan ini? 

 

Kegiatan / Layanan / Program yang 

saat ini dilakukan oleh Serikat Pekerja 

Ditawarkan secara:  

(a) cuma-cuma;  

(b) dengan biaya 

(c) sebagai kegiatan pembangunan 

Dampak terhadap serikat pekerja:  

(a) kebutuhan anggota;  

(b) tujuan utama serikat pekerja 

(c) tidak berdampak negatif pada 

keuangan serikat pekerja 

(d) berdampak negatif terhadap 

keuangan serikat pekerja 

(e) lain-lain (sebutkan) 
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LAMPIRAN 6: Layanan Anggota Baru  
 

Salah satu tampilan organisasi jasa yang efektif dan efisien adalah pemberian layanan baru, berdasarkan harapan anggota.  

(a) Layanan / kegiatan baru apa yang dapat dilaksanakan oleh serikat pekerja Anda? 

 

Nama Layanan / Kegiatan 

Baru 

Cuma-Cuma atau dengan 

Biaya atau Pengembangan 

kapasitas? 

Alasan untuk memulai 

layanan/kegiatan 

Kemungkinan dampak 

terhadap Keuangan:  

(a) tidak ada 

(b) dapat menghasilkan 

surplus  

(c) subsidi 
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LAMPIRAN 7: Layanan Anggota Baru 

 
Salah satu tampilan organisasi jasa yang efektif dan efisien adalah pemberian layanan baru, berdasarkan harapan anggota.  

 (b) layanan/kegiatan apa, jika ada, yang telah dipikirkan sebelumnya tetapi tidak disediakan karena kekurangan sumber 

daya? 

 

Nama Kegiatan/Layanan Peryaratan Keuangan yang Diperkirakan Sumber daya lain, jika ada, tetapi kurang 
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LAMPIRAN 8: Layanan Anggota Baru 
 

Salah satu tampilan organisasi jasa yang efektif dan efisien adalah pemberian layanan baru, berdasarkan harapan anggota.  

 (c) Layanan/kegiatan apa yang saat ini ditawarkan, atau dapat ditawarkan, oleh serikat pekerja Anda di kemudian hari 

secara “CUMA-CUMA” dan yang mana yang dapat ditawarkan dengan “BIAYA”? 

 

Kegiatan pada saat ini yang disediakan secara “CUMA-

CUMA” 

Kegiatan pada saat ini yang disediakan dengan memungut 

“BIAYA” 

Nama Kegiatan / Layanan Alasan Nama Kegiatan / Layanan Alasan 
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LAMPIRAN 9: Anggaran Berbasis Kegiatan (Budget Based-activity) 
 

Tuliskan deskripsi singkat mengenai kegiatan yang mengakibatkan disiapkannya anggaran tahunan: 

 

 

 

Sumber 

Pendapatan 

Tahun Ini (Rp) Tahun 

Anggaran (Rp) 

Jenis 

Pengeluaran 

Tahun Ini (Rp) Tahun 

Anggaran (Rp) 

Komentar 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banyak serikat pekerja dalam kondisi yang sangat terpuruk dari segi keuangan. Mungkin 

saat ini mereka memiliki banyak aktifitas tapi kegiatan tersebut bukan dibiayai oleh 

serikat pekerja mereka sendiri tetapi atas bantuan manajemen atau organisasi lain. 

Organisasi serikat pekerja adalah organisasi yang independen dan bebas, yang berarti 

bahwa bebas dalam melakukan pengorganisasian dan mengelola organisasinya, bebas 

dari kontrol dan campur tangan pemerintah ataupun dari pengusaha. Kebebasan dan 

kemandirian serikat pekerja ini dilindungi oleh Undang-Undang (UU No. 21/2000) 

ataupun Konvensi ILO (ILO Convention No. 87/1948), artinya serikat pekerja bebas dan 

mandiri dalam menentukan, membuat dan mengambil keputusan organisasinya, memilih 

para pemimpinnya, berhak mewakili anggotanya. Serikat pekerja hanya dapat bebas dan 

mandiri dan dapat secara efektif mewakili kepentingan para anggotanya ketika mereka 

mampu membiayai kebutuhannya sendiri (financial self-supporting). Atau dalam kata 

lain adalah biaya serikat pekerja adalah dari para anggotanya. 

 

Serikat pekerja membutuhkan pondasi keuangan yang adekuat untuk pencapaian 

organisasi yang bebas dan mandiri, karena: 

 

(1) tidak ada organisasi manapun yang bisa benar-benar bebas dan mandiri kecuali 

mereka memiliki pondasi keuangan yang adekuat dan membiayai kebutuhan dan 

kegiatan mereka sendiri; 

(2) pondasi keuangan yang adekuat memungkinkan serikat pekerja untuk: 

 

 berdiri diatas dua kakinya sendiri dengan tegak 

 menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang mandiri; 

 memberikan layanan bagi anggotanya sebagai hak yang harus diberikan 

kepada mereka selaku anggota 

 

Sumber dana organisasi selain memiliki pondasi keuangan yang adekuat, hendaknya juga 

merupakan suatu sumber keuangan yang bersifat teratur (regular). Yang artinya bahwa 

serikat pekerja mengetahui uang yang mereka miliki adalah selalu tersedia dari hari ke 

hari, bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun, sehingga menempatkan posisi mereka untuk 

melakukan kegiatan dan merencanakan aktifitas berdasarkan anggaran yang dimiliki 

(Activity Based-budget).  

 

SERIKAT PEKERJA 

YANG BEBAS  

DAN  

MANDIRI  
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Sumber dana serikat pekerja haruslah independen, yang artinya berasal dari iuran anggota 

ataupun sumbangan dari anggota. Sumber dana organisasi bisa saja berasal dari sumber 

lainnya atau bantuan tapi tetap memungkinkan organisasi serikat pekerja untuk 

menjalankan peran dan fungsinya dengan bebas dan mandiri. Dan sumber lainnya dan 

bantuan itu bukanlah yang terutama dan menjadi prioritas pendapatan serikat pekerja. 

Serikat pekerja harusnya menjadi “obyek” kebanggaan pekerja anggotanya (an object of 

pride), sehingga mereka memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi bagian dari serikat 

pekerja dengan penuh cinta, bangga dan rasa hormat. Untuk menjadi kebanggaan pekerja 

anggotanya selain mewujudkan kemandirian ekonomi, serikat pekerja juga diharapkan 

memiliki kantor yang baik dan permanen dengan segala alat kerja yang memadai, para 

pengurus dan staf yang handal dan berkualitas, bermacam-macam kegiatan organisasi 

dan tentunya simpanan uang di bank yang cukup banyak. 

 

Ketika rasa bangga tumbuh dan berkembang, organisasi serikat pekerja akan lebih 

“bangun” dan bersiap menerima kontribusi tanpa akhir dari anggota. Tapi, kita juga tidak 

bisa menghindari dengan adanya “penumpang gratis” (free rider) 1 , yang akan 

memberikan beban bagi organisasi serikat pekerja dan menjadikan serikat pekerja lemah. 

Pekerja haruslah terlibat dan aktif dalam membantu serikat pekerja organisasinya, dan 

jangan hanya mengambil keuntungan dari serikat pekerja saja. Serikat pekerja harus 

mampu menjadikan bahwa organisasi serikat pekerja adalah bagian dari hidup para 

pekerja, dan ini menjadi tugas para pemimpin serikat pekerja, apakah mereka mampu dan 

berkompeten dalam membangun ikatan yang kuat antara serikat pekerja dan para 

anggotanya. Melalui cara kerja seperti itu, serikat pekerja akan tumbuh dan berkembang 

dengan nyata sebagai organisasi yang bebas dan mandiri. 

  
 

                                                
1 Dalam kontek ekonomi, perjanjian kerja bersama dan politik, free riders adalah aktor yang 

selalu menerima hasil lebih dari apa yang dia bagikan atau, dia membagi sedikit atau kurang 

dari seharusnya yang harus dibagikan atas biaya produksi yang dikeluarkan (Sumber: 
terjemahan bebas dari Wikipedia) 

 

Isi materi ini dituliskan kembali bersumber dari buku panduan administasi dan struktur organisasi 
serikat pekerja terbitan ILO dan sumber-sumber lainnya. Materi ini dipublikasikan semata untuk 

kepentingan pendidikan atau pelatihan serikat pekerja oleh karena itu materi ini dapat dengan 

bebas untuk diperbanyak bagi kepentingan yang sama.  

 
Indah Budiarti, penulis materi ini, bekerja untuk Public Services International (www.world-

psi.org) sejak April 2007 sampai dengan sekarang bekerja untuk kantor PSI Asia Pacific Regional 

Organisation sebagai Organising and Communication Coordinator. Sebelumnya dari bulan 
September 1999 sampai dengan April 2007 beliau sebagai PSI Coordinator Indonesia dan juga 

PSI Indonesia Project Coordinator (2005-2007).  Ia adalah alumni pendidikan Program Master 

Labour Policies and Globalisation di Global Labour University Jerman. Tulisan secara rutin dapat 
dibaca dan diunduh melalui: http://unionism.wordpress.com/ Ia dapat dihubungi melalui 

korespondensi email dialamat berikut ini: indah.budiarti@world-psi.org atau 

indah.budiarti@gmail.com  
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